Rozhodnutí DK OFS PZ č. 5 ze dne 22.09.2022
Přítomní: Opatrný, Hes, Hřebík, Koubek, Novotný
Omluvení: --

HRÁČI A FUNKCIONÁŘI
ID
Pořad. číslo

03040340
DR 5-1-22/23

86110152
DR 5-2-22/23

99100821
DR 5-3-22/23

80120557
DR 5-4-22/23

Jméno a
příjmení
Disciplinární
přečin
Skřivan Pavel

Klub

SK Sokol
Zlatníky
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
Skřivan Pavel (03040340) 2žk+
čk.NCH - bezohledné podražení
soupeře ze strany v souboji o míč
první žk za stejně uvedení přestupek,
jmenovaný hrací plochu opustil
spořádaně
Gonda Jan
TJ Sokol
Vonoklasy
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
1ŽK - NCH - Projev nespokojenosti a
protestování - Kritika R, bez
hanlivých výrazů v přerušené hře
slovy :" To si děláš srandu?! Co to je
za faul?!" 2ŽK - NCH - Bezohledné
podražení soupeře ze strany, v
souboji o míč, v nepřerušené hře.
Odchod hráče z HP bez závad.
Šerák Marian
FK Kosoř
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, 47. min. - 2. ŽK - Pohoršující,
urážlivé a ponižující výroky - kritika R.
v přerušené hře, "Jak to pískáš ty
vole." - 2.ŽK = ČK Při odchodu ze
hřiště Hráč H6 pronesl na adresu R
slova: Ty zmrde, počkej, ty to máš
spočítaný, já si na tebe počkám!" 30´- 1. ŽK - H6 - bezohledné
podražení soupeře v souboji o míč v
nepřerušené hře. Přestupek se stal
na polovině HP. Hráč, na kterého byl
přestupek spáchán, utkání dohrál.
Macůrek
TJ Viktoria
Michal
Vestec
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
1. ŽK Nch bezohledné podražení
soupeře v boji o míč v nepřerušené
hře. 2. ŽK + ČK Projev
nespokojenosti - kritika R slov (ty si
vážně slepej) Při odchodu pokřikoval
na R slovy ty si vážně debil. Poté
odešel z HP.

Č. utkání
§ DŘ

Soupeři
Trest

202221AA3A0703

Zlatníky - Slapy

§ 46/1

Zákaz závodní činnosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA2B0705

Vonoklasy - Nučice

§ 46/2

Peněžitá pokuta 500,- Kč

202221AA2B0702

Velké Přílepy - Kosoř

§ 46/1
§ 45/2

Zákaz závodní činnosti od 19.9.2022
do 18.3.2023 nepodmíněně

202221AA2A0702

Libeř - Vestec

§ 46/1
§ 45/1

Zákaz závodní činnosti na 4 SÚ
nepodmíněně

84020287
DR 6-4-22/23

85010187
DR 7-4-22/23

82101130
DR 8-4-22/23

89050091
DR 9-4-22/23

80060630
DR 10-422/23

Novák
TJ Viktoria
Miroslav
Vestec
Červená karta během zápasu,
Zmaření zjevné brankové možnosti
soupeřova družstva, Zmaření
zjevné brankové možnosti soupeře
nedbalým podražením zezadu bez
možnosti hrát míč. cca 3 m na
polovině hostů ve středu HP.
Šalát Jan
TJ Viktoria
Vestec
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, ČK - kritika R s hanlivým
výrazem (to si děláš prdel, jdi do
prdele) Hráč při odchodu z HP
pokřikoval na R ty si vážně čůrák!
Poté opustil HP.
Nejedlý Martin
TJ Viktoria
Vestec
Červená karta C, Použití
pohoršujících, urážlivých nebo
ponižujících výroků nebo gest,
Kritika R před kabinami slovy (zajdi si
ke kadeřníkovi a běž do prdele, po
udělení ČK mě je to stejně u prdele ty
kryple)
Prager Jan
SK Slavia
Drahelčice
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, 1. ŽK kritika R v přerušené hře
slovy ,,to si slepej tak to pískej“ Poté
hráč vystřídal byla navázána hra a
hráč z lavičky hostí u které jsem byl
zhruba 3m začal urážet a nadávat R
slovy ,,ty zmrde žlutej jdi do prdele ty
kreténe“ poté jsem ho vyloučil a
vykázal z TZ což udělal a stále
pokračoval slovy ,,ty čůráku
zkurvenej“ atd. Při odchodu z HP a u
šaten hráč na mě začal opět řvát a
vyhrožovat ,,ty zmrde počkej já si
tady na tebe počkám dostaneš ti
šlápnu na ten tvůj ksicht ty žide,
odtud neodjedeš ty žlutá kurvo
počkej až vylezeš mrdko.“
Zeman Jakub
AFK Radlík
Červená karta během zápasu,
Hrubé nesportovní chování, Hráč
byl nejdříve napomenut za faul na
hráče soupeře ,kdy jej při souboji o
míč zasáhl rukou do obličeje. Na
udělení ŽK reagoval slovy::"Jdi do
prdele,kreténe." Na toto R reagoval
udělením ČK,na což hráč reagoval
udeřením R do obličeje rukou a
nasilným cloumáním R.Poté,co R
předčasně ukončil utkání,křičel na R
:"Tohle si odsereš,šmejde,Ty se
odsud nedostaneš živej."

202221AA2A0702

Libeř - Vestec

§ 43/1

Zákaz závodní činnosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA2A0702

Libeř - Vestec

§ 45/2

Zákaz závodní činnosti na 7 SÚ
nepodmíněně

202221AA2A0702

Libeř - Vestec

§ 45/2

Zákaz závodní činnosti na 5 SÚ
nepodmíněně

202221AA3B0602

Jeneč - Drahelčice

§ 45/2

Zákaz závodní činnosti od 12.9.2022
do 11.3.2023 nepodmíněně

202221AA2A0602

Radlík - Zvole

§ 48/4
§ 45/2

Zákaz závodní činnosti od 11.9.2022
do 10.11.2023

KLUBY
ID
Pořad. číslo
20A0611
DR 11-4-22/23

20A0431
DR 12-4-22/23

Klub
Disciplinární přečin
TJ Sokol Zlatníky
Nesportovní chování fanoušků a
jiných osob vůči delegované
osobě.
AFK Radlík
Inzultace rozhodčího
příslušníkem družstva (hráčem)
AFK Radlík.

Č. utkání
§ DŘ
202221AA3A0703

Soupeři
Trest
Zlatníky - Slapy

§ 66/1

Peněžitá pokuta 2000,- Kč

§ 69/1d
§ 36/2

Radlík - Zvole
Kontumace utkání 0:3 ve prospěch
družstva soupeře a peněžitá pokuta
13 000,- Kč.
DK upustila od potrestání klubu AFK
Radlík dle § 35 DŘ - Uzavření
stadionu, jelikož dle zápisu o utkání
rozhodčí vyhodnotil práci
pořadatelské služby a chování diváků
bez závad.

EVIDENCE ŽK V SEZÓNĚ
Příjmení a jméno
Jan Gonda
Petr Hotovec

ID
86110152
88041007

Družstvo
TJ Sokol Vonoklasy
FK Středokluky

Počet ŽK
4.
4.

Pokuta
200,- Kč
200,- Kč

Rozhodnutí DK: Uložené pokuty jsou kluby povinni uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle §20,
odst. 6 DŘ.
Za opakované napomínání hráčů uložené peněžité tresty dle § 47 odst. 4a a odst. 4b DŘ a čl. 21
písm. A RS jsou kluby povinni uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle § 20, odst. 6 DŘ.
1. Rozhodčí Novotný Patrik ID:85030368 se předává k projednání do KR z důvodu pochybění
v utkání č.202221AA3A0703.
2. Rozhodčí Formáček Martin ID: 72110227 se předává k projednání do KR z důvodu
administrativního pochybení v utkání č. 202221AA2B0702.
3. Rozhodčí Štěrba Jan ID:75011570 se dle § 48/1 trestá zákazem výkonu funkce rozhodčího
na 2 týdny od 16.9.2022 do 30.9.2022 a peněžitou pokutou 1500,- Kč.
4. Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu:
Tomáš Dvořák ID:88011152 – SK Slavia Drahelčice
Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje. Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 1 soutěžní
utkání. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu do 31.12.2022 dle § 39 DŘ
FAČR.
DK důrazně upozorňuje všechny kluby, že vzhledem k narůstající agresivitě a hrubému
nesportovnímu chování vůči delegovaným osobám bude tyto disciplinární přečiny trestat
v horní hranici sazebníku disciplinárního řádu.

Poučení o opravném prostředku:
Proti rozhodnutí DK OFS Praha - západ lze podle § 75, odst. 2 a § 106, odst. 1 DŘ FAČR podat
odvolání k VV OFS Praha - západ do 5 dnů od okamžiku zveřejnění na Úřední desce FAČR tohoto
rozhodnutí dle §74 DŘ FAČR.

zapsal:
Filip Hes
Člen DK OFS PZ

ověřil:
Martin Opatrný
předseda DK OFS PZ

